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TEMATSKA PODROČJA, ki jih
pokriva ekskurzija

Španščina, umetnostna zgodovina, geografija in zgodovina.

CILJI EKSKURUZIJE

DATUM IZVEDBE
CENA EKSKURZIJE (glede na
število potnikov)
CENA VKLJUČUJE

DOPLAČILA (PO IZBIRI)
DOPLAČILA NA SAMI
EKSKURZIJI
NAČIN POTOVANJA (avtobus,
letalo)
PLAČILNI POGOJI
TEHNIČNA IZVEDBA
EKSKURZIJE (TA)
OPIS PROGRAMA (opis
ogledov, kaj vključuje cena)

Dijaki bodo spoznali Baskijo, ki se pokrajinsko, kulturno in jezikovno
razlikuje od ostalega dela Španije (npr. oceansko podnebje, poseben
tip obale s fliši).
Spoznali bodo tri mesta: Bilbao, San Sebastian in Vitorio ter vasico
Guernica, ki jo svet pozna zaradi Picassove slike, ki upodablja
neizmerno trpljenje in vojne grozote. Izkušnjo opustošenja ob
bombardiranju bodo dijaki lahko doživeli v Muzeju miru, ki poustvarja
ta dogodek iz baskovske zgodovine (v času španske državljanske
vojne).
Dijaki bodo spoznali arhitekturno mojstrovino Muzej Guggenheim v
Bilbau in San Juan de Gaztelugatxe, ki je pogosto prizorišče snemanja
filmov.
Dijaki bodo v Baskiji videli napise v baskovščini in jo slišali v izgovoru
ljudi. (Uradni jezik v Baskiji je poleg španščine tudi baskovščina, ki je
eden od redkih neindoevropskih jezikov v Evropi).
Dijaki bodo spregovorili (vodeno preko kratkega vprašalnika) s
prebivalci. Vprašanja se bodo nanašala na baskovske športe, običaje
in jezik.
Dijaki bodo okusili odlično baskovsko kulinariko.
8.–11. 2. 2020
535 evrov (najmanj 35 potnikov)
Letalski prevoz, letališke pristojbine, ročna prtljaga na letalu (10 kg),
prevoz do letališča in nazaj, prenočevanje v večposteljnih sobah v
youth hostlih, tri polpenzione (3x zajtrk, 3xvečerja), vse predvidene
vstopnine (muzej Guggenheim, Muzej miru v Guernici), avtobusni
prevoz po Španiji, slovenskega vodiča, spremstvo profesorjev,
zdravstveno zavarovanje.
Dodaten kovček na letalu 55 evrov (dodatnih 20 kg), riziko odpovedi.
Ni doplačil (vsi ogledi so všteti v ceno).
Avtobus iz Ljubljane do letališča v Bergamu (Italija), od tam z letalom
do Vitorie (glavnega mesta Baskije), po Baskiji z avtobusom. Povratek
z letalom iz Vitorie v Bergamo, od tam z avtobusom do Ljubljane.
Akontacija 135 evrov ob prijavi, ostalo lahko v 5 obrokih po 80 evrov
od februarja do junija 2020.
Ekskurzijo bomo izvedli v sodelovanju z agencijo Trud.
1. dan: Ljubljana-Bergamo-Vittoria-Bilbao
Jutranji odhod iz Ljubljane in prevoz do letališča v Bergamu. Direkten
polet v baskovsko prestolnico Vitorio (1335-1535). Očarljivo
srednjeveško mesto je uspelo ohraniti starodavno atmosfero, ki jo

začutimo med sprehodom po zavitih ulicah starega dela mesta. Sledi
odhod v Bilbao. Večerja in nočitev.
2. dan: Bilbao
Zajtrk. Sprehod po starem delu mesta, Cascu Vieju, ki je pod zaščito
Unesca. Seveda pa Bilbao slovi tudi po svoji modernistični arhitekturi,
katere najbolj reprezentativna stavba je slavi Gugenheimov muzej, ki
si ga seveda ogledamo. Sicer pa so podobo mesta ustvarjali tudi drugi
sodobni arhitekti kot npr. Calatrava, ki je pustil svojo sled tudi v
Valenciji. Ena od pomembnih znamenitosti v bližini je most v Getxu –
ena od ikon industrijske revolucije, ki je prav tako na seznamu
Unesca. Večerja in nočitev.
3. dan: Bilbao-Gaztelugatxe-Guernica-San Sebastian
Po zajtrku krenemo proti obali Biskajskega zaliva. Ustavimo se v
slikoviti baskovski vasici San Juan de Gaztelugatxe, ki jo s kopnim
povezuje dolgo stopnišče. Tu so snemali del filma Igra prestolov. Sledi
obisk Guernice, ki je zaslovela s sliko Pabla Picassa, ki je na platnu
ovekovečil njeno uničenje med špansko državljansko vojno. Obiskali
bomo tamkajšnji Muzej miru in videli reprodukcijo Picassove slike.
Popoldanski prihod v mondeni San Sebastian. Večerja, nočitev.
4. dan: San Sebastian-Vitoria-Bergamo-Ljubljana
Zajtrk. Čar tega letoviškega mesta že dolgo poznajo tudi filmske zvezde
z vseh koncev sveta, dodatno slikovitost kraju v čudovitem zalivu pa
daje še otoček Santa Clara. Najlepši pogled na zaliv bomo dobili z
razgledne točke Monte Igueldo. Sprehod po središču in ob obali, ki jo
krasijo zanimive skulpture. Prav gotovo si bomo privoščili tudi pintxose
– tipične prigrizke v Baskiji in imamo tudi nekaj prostega časa.
Popoldne odhod proti Vitorii in polet proti Bergamu (1610-1805). Sledi
še avtobusni transfer do Ljubljane.

